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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

 

PROCESSO TRT/SP nº 1002069-81.2017.5.02.0043 - 7ª TURMA

RECURSO ORDINÁRIO

ORIGEM: 13ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO
 

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: JULIANA PUBLIO DONATO DE OLIVEIRA

 

RELATÓRIO

Inconformado com a r. sentença de origem, publicada em 11.07.2019, pela

qual foi julgada procedente em parte a reclamação ajuizada em 10.11.2017, que questiona verbas decorrentes

do contrato de trabalho mantido desde 27.10.2008, cujo relatório adoto, inalterada pela decisão proferida em

embargos declaratórios às fls. 1055/1056, recorre o reclamado, pretendendo a reforma do julgado.

Alega, em síntese, que deve ser reconhecida a existência de julgamento extra

 no que tange aos reflexos das verbas decorrentes do período de suspensão disciplinar em FGTS epetita

demais vantagens financeiras, bem como no que toca à obrigação de suprimir a penalidade de suspensão dos

assentamentos funcionais da reclamante; que o processo deve tramitar em segredo de justiça; que não deve

prevalecer o julgado de origem quanto à anulação da punição disciplinar imposta à reclamante; que deve ser

excluída a multa por descumprimento da obrigação de fazer ou reduzido o valor arbitrado; que é indevida a

condenação por dano moral; que a reclamante não faz jus aos benefícios da justiça gratuita; que deve ser

adotada a TR para a correção monetária e a reclamante condenada em honorários advocatícios,

prequestionando a matéria e dispositivos invocados.

Custas e depósito recursal regularmente recolhidos.

Contrarrazões às fls. 1134/1174.

Representação processual regular.
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Relatados.

 

VOTO

Conheço do recurso por presentes os pressupostos de admissibilidade, exceto

quanto ao tópico "justiça gratuita", eis que a reclamada não possui legitimidade e nem interesse recursal para

postular o afastamento da justiça gratuita concedida à reclamante.

Destaque-se que o C. TST já manifestou o entendimento de que "[...] A

justiça gratuita tem por finalidade a isenção do Reclamante de encargos processuais, tais como o

pagamento das custas. Desse modo, não há interesse recursal, na medida em que, conforme consignado

pelo Tribunal Regional, a concessão dos benefícios da justiça gratuita não afeta o patrimônio jurídico da

 (TST; AIRR 1001851-28.2013.5.02.0323; Sétima Turma; Rel. Min. Douglas AlencarReclamada"

Rodrigues; DEJT 11/12/2015).

 Rejeito a preliminar de não conhecimento, arguida pela reclamante em suas

contrarrazões, na medida em que não vislumbro eventual infração ao disposto no artigo 1.010 do CPC em

vigor, eis que o reclamado se insurge objetivamente em relação às matérias que pretende ver reformadas.

Registro que o item III, da Súmula 422 do C. TST, inserido por força da Resolução 199/2015, publicada em

01.07.2015, estabelece  "in verbis III - Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso ordinário

da competência de Tribunal Regional do Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é

, não se verificando, no caso, a hipótese a que seinteiramente dissociada dos fundamentos da sentença."

refere a segunda parte do supracitado item.

 

JULGAMENTO EXTRA PETITA

Inicialmente registro que eventual ocorrência de julgamento  nãoextra petita

é causa de nulidade, na medida em que é possível a adequação da condenação aos limites do pedido pelo

órgão .ad quem

Na hipótese dos autos, o reclamado alega que a condenação em reflexos dos

salários do período de suspensão disciplinar sobre o FGTS, deferimento de " ",demais vantagens financeiras
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bem como a obrigação de fazer imposta na origem de "suprimir a penalidade de suspensão de vinte dias dos

 configuram julgamento além do pedido.assentamentos funcionais da autora.",

De fato, exame atento da inicial revela que não há fundamentação ou pedido

específico de reflexos dos salários do período de suspensão disciplinar no FGTS, nem referência às "demais

", razão pela qual, sob esse aspecto, não pode prevalecer a condenação imposta navantagens financeiras

origem, sob pena de afronta ao disposto no artigo 492 do CPC em vigor, pelo qual é vedado ao juiz proferir

decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto

diverso do que lhe foi demandado. Note-se que o pleito inserto na letra "C", item 2, do rol de fl. 44, por meio

do qual a reclamante postula " ;",pagamento dos dias 20 dias de trabalho descontados e todos os reflexos

sem dúvida, revela pedido absolutamente genérico, sem autorização legal para tanto, eis que deveria a

demandante ter especificado objetivamente os reflexos pretendidos, mormente em se considerando as várias

parcelas que compõe sua remuneração.

Quanto à determinação para exclusão da punição dos assentamento

funcionais da autora, a condenação imposta na origem decorre da declaração de nulidade da penalidade de

suspensão, em consonância com a causa de pedir inserta na inicial e pedido objeto do item 1 de fl. 44,

através do qual a reclamante requereu a suspensão da punição imposta. Assim, a determinação constante da

r. sentença, no particular, não incide em decisão além do pedido.

Acolho parcialmente a irresignação para afastar a condenação de reflexos dos

salários do período de suspensão disciplinar em FGTS, bem como "demais vantagens financeiras do período

.não remunerado da suspensão"

 

SEGREDO DE JUSTIÇA

Não procede a pretensão.

Reporto-me às razões de decidir do magistrado de primeiro grau, constantes

de fl. 966, eis que o caso  não se amolda à qualquer das hipóteses legais previstas no artigo 189 dosub judice

CPC em vigor. Ressalto que a tese recursal para preservação da intimidade da recorrida não se sustenta, eis

que a própria reclamante impugnou o pedido de tramitação do processo em segredo de justiça. Também não

vislumbro a existência de interesse público ou social para decretação do segredo de justiça.

Nada a deferir, portanto.
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SUSPENSÃO DISCIPLINAR

A reclamante alega na inicial, em apertada síntese, que no desempenho de

suas atribuições como delegada sindical passou a ser vítima de perseguição, de práticas discriminatórias e

antissindicais por parte do banco reclamado, sendo punida injustamente com uma suspensão de 20 dias.

Sustenta que o banco não se conformou com as atividades sindicais da reclamante e com seu envolvimento

na luta por melhores condições de trabalho, agindo de forma arbitrária com intuito de punir e intimidar a

autora, violando o princípio da liberdade sindical.

O banco reclamado, por sua vez, alegou que a penalidade foi precedida de

regular procedimento administrativo, no qual foi apurada a prática de irregularidades por parte da

reclamante, em desrespeito aos normativos internos do banco, consubstanciadas em utilização do correio

eletrônico corporativo para desenvolver atividades alheias ao trabalho, de cunho sindical ou político-

partidário, acesso não autorizado em dependências do banco para atividades sindicais que extrapolavam o

âmbito de sua atuação, bem como publicação de textos e fotos relacionadas ao banco, em mídia social, com

divulgação de conteúdos de uso interno, bem como de cunho pejorativo à imagem e valores da empresa.

Entretanto, a despeito das razões recursais, nenhum reparo merece o

direcionamento de origem ao declarar nula a suspensão de vinte dias aplicada à reclamante, na medida em

que o conjunto probatório não autoriza convicção sobre procedimento cuja gravidade justificasse a

imposição da penalidade imposta, demonstrando, na verdade, que foi excessiva a punição e que o

empregador, de fato, estava incomodado com a atuação da reclamante, enquanto delegada sindical, na defesa

dos interesses da categoria.

Com efeito, o reclamado juntou aos autos o processo disciplinar interno para

apuração de irregularidades, por meio do qual concluiu pelo comportamento inadequado da reclamante por "u

so de e-mail corporativo para desenvolvimento de atividades alheias ao interesse do serviço, de cunho

sindical ou político-partidário; recorrência em acesso não autorizado em dependências do Banco, para o

desenvolvimento de atividades sindicais que extrapolam o âmbito de sua atuação, enquanto representante

 e "sindical eleita junto aos funcionários da Gecex SP II:" publicação de textos e fotos relacionados ao

Banco em mídia social, com divulgação de conteúdos de uso interno, bem como de cunho pejorativo à

.", nos moldes do item 3.1, à fl. 472.imagem e valores da Empresa
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No que se refere à utilização do e-mail corporativo, a exemplo da mensagem

constante de fls. 579/580 e dos demais assuntos elencados no processo disciplinar, item 4.2, às fls. 473/474,

assim como o douto juízo de origem, entendo que a ferramenta, disponibilizada pelo empregador, representa

um meio adequado para a comunicação entre os representantes sindicais e os demais funcionários, razão pela

qual o procedimento não configura ato irregular ou ilícito, ainda que nas mensagens enviadas a autora

manifestasse opiniões contrárias aos interesses do réu e alertasse os demais trabalhadores sobre questões

que, no seu entender, como representante sindical, pudessem causar prejuízo aos funcionários.

A circunstância não pode ser interpretada como divulgação de comentários e

críticas ofensivas ao banco ou à diretoria, mas mero exercício do regular direito de liberdade sindical. Nesse

aspecto, reporto-me às razões de decidir do magistrado de primeiro grau, no sentido de que "A norma interna

 e o "do empregador não tem legitimidade para restringir o exercício da atuação sindical" ato de usar o e-

mail corporativo, por si só, não caracteriza infração ética da reclamante, na qualidade de representante

sindical.".

Veja que a reclamante, de fato, poderia utilizar e-mail pessoal para

divulgação das mesmas mensagens, contudo, a situação, em tese, em nada alteraria o posicionamento do

empregador, eis que por força do regulamento e código de ética, o banco acaba exercendo uma espécie de

censura velada, a demonstrar que o réu, na hipótese dos autos, se apega ao regulamento interno para

restringir a atuação sindical e punir o empregado. Note-se, a propósito, o item 2.3.4, transcrito à fl. 476, que

determina aos funcionários e colaboradores "Abster-se de fazer ou divulgar, , interno ou em qualquer meio ex

, comentários ou críticas ofensivos ao Banco, à diretoria, a superiores hierárquicos ou a colegas;"terno

(grifei).

O pretexto do regulamento, de que a conduta exigida visa zelar por um

ambiente de trabalho digno e saudável, não se presta à tolher a liberdade sindical e a atuação de seus

representantes. Ademais, é público e notório no âmbito desta justiça especializada, que não raras vezes os

conflitos de interesses entre os empregados e o empregador, acabam gerando críticas mútuas, tratando-se, na

verdade, da consagração do Estado Democrático de Direito e não obstante a interpretação que o banco

procura dar, não restou configurado o caráter ofensivo das manifestações da reclamante, nem mesmo

inobservância de padrões " .". Ressalto, ainda, que o regulamento internomínimos de respeito e civilidade

transcrito às fls. 474/475, estabelece que o e-mail fornecido pelo banco "deve ser usado preferencialmente

" (grifei),para envio de mensagens relacionadas às atividades do Banco, ou seja, no interesse do serviço.

razão pela qual o alegado prejuízo à imagem da empresa, fica condicionado à análise subjetiva do

empregador, de acordo com seus interesses, tal como ocorre no caso .sub judice
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Nesse aspecto, destaco algumas declarações do preposto do reclamado, às fls.

972/973, que revelam o descontentamento dos dirigentes do réu em relação à atuação da reclamante como

representante sindical e indicam que houve exacerbação dos fatos no intuito de demonstrar comportamento

inadequado, que não ocorreu conforme aventado na defesa e no procedimento administrativo. O preposto

declarou que "a reclamante atuava como representante sindical e segundo reclamações dos gestores atuava

de forma agressiva, assertiva e desrespeitosa com os gestores das nuidades, inclusive com o depoente;...nas

reuniões o depoente abria a palavra e a reclamante sempre falava, sempre contrariando o depoente;...o

depoente sentiu-se assediado pela reclamante;....a reclamante candidatou-se e foi eleita para o conselho de

administração, referindo o depoente que pensou "ela agora vai prejudicar lá", em Brasilia;...os outros

delegados não vinham ao setor do depoente, não sabe se eles faziam da mesma maneira que a reclamante

sobre esse aspecto; não ouviu reclamações sobre os demais, apenas da reclamante;...as avaliações

profissionais da reclamante não possuem anotações negativas; salienta que ela exercia muito poder sobre

 Tais declarações revelam deos outros, os gerente tinham medo da reclamante, por isso assim procediam;..".

forma induvidosa que a reclamante não possuía avaliação profissional negativa, porém, os gestores do

reclamado não gostavam de sua atuação, exatamente por seu poder de liderança, a qual, na condição de

formadora de opinião e no pleno exercício da atividade sindical, registre-se, para a qual foi eleita por seus

pares, buscava obter melhores condições para os trabalhadores vinculados ao banco reclamado.

Quanto ao acesso não autorizado a outras dependências ou unidades do

banco, distintas da lotação da reclamante, bem como saídas não autorizadas de seu setor de trabalho, a

segunda testemunha do reclamado, às fls. 980/981, declarou que "a reclamante estava sempre presente nas

dependências, e conversava com os colegas; na dependência da depoente ela nunca foi proibida de entrar;

outros delegados também eram recebidos sem restrição;...vinham outros delegados sindicais para reuniões

 A terceira testemunha do réu, por sua vez, declarou que "no sétimo andar;...". quando a reclamante saia

para reuniões como delegada sindical, os demais colegas ficavam encarregados do trabalho que seria

destinado a ela; não se recorda de a reclamante ter saído da unidade sem avisar;.

Sob esse aspecto, importante ressaltar que a primeira testemunha do

reclamado, às fls. 979/980, muito embora tenha procurado confirmar a tese da defesa, ao declarar que "era

 acabou informando que "comum a reclamante sair da unidade sem avisar os superiores;...", depois do termo

 circunstância que demonstra, no mínimo, que ade ciência ela passou a avisar quando saia da unidade;",

reclamante atendeu a determinação do reclamado, não se justificando a punição sob tal alegação.

A primeira testemunha da reclamante, contrariando as declarações da

primeira testemunha do réu, afirmou que "nunca houve reclamações dos empregados do banco pela atuação
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da reclamante na qualidade de delegada sindical; pelo contrário as pessoas têm na reclamante uma

referência;..havia vários delegados sindicais no prédio onde a reclamante trabalha; as eleições eram feitas

sem restrição quanto à unidade onde estavam eleitores e candidatos, da cédula contava o nome de todos, em

geral; da mesma forma, as reuniões envolviam todos os delegados, ainda que fosse feita em determinada

unidade ou setor do prédio; todos eram ouvidos, ainda que fosse para fazer contraponto à opinião

 enquanto que a terceira testemunha da demandantedefendida pela diretoria do sindicato, por exemplo;",

declarou que "quando saia para reuniões, nunca teve problema, era avisado ao gestor sem maiores

dificuldades, não entendeu o problema que ocorreu com a reclamante sobre isso (ela não chegou a ser

barrada, mas teve dificuldades e intimidações, até explicar a função e objetivos das reuniões)...para

entrarem em unidades distintas, entravam normal e cordialmente, conversavam com os gestores, faziam as

 , demonstrando que areuniões, entendiam que o prédio todo era o local de trabalho de todos os delegados;"

atuação dos delegados sindicais ocorria independentemente da lotação do empregado.

Nesse mesmo sentido a declaração da segunda testemunha da reclamante, que

também atuou como delegada sindical, ao afirmar que "na época a eleição de delegados era feita de forma

geral, a votação era em todos os candidatos, e a atuação deles era em conjunto,...afora algum comentário

de gerente geral, não teve problema quanto ao acesso às unidades em que não era lotada, mas acessava

como delegada sindical; a reclamante era a maior liderança em relação ao prédio todo, dai a conhecida

resistência que havia da parte do gerente geral à atuação dela;...soube a acusação do banco de que a

reclamante vinha ao setor da depoente (onde não era lotada) para realizar reuniões, ressalvando que isso

era feito costumeiramente; até a depoente, antes da chegada da reclamante, fazia as reuniões no 7º andar, e

 Assim, os depoimentos prestados autorizam convicção de que a resistência donunca foi advertida por isso;".

empregador e de seus prepostos em relação à reclamante, a qual culminou com o procedimento

administrativo e aplicação de punição, decorre da atuação independente e ativa da autora na defesa dos

interesses da categoria.

Quanto às publicações em redes sociais, o fato do empregador classificar

como pejorativa a qualificação atribuída pela própria reclamante "Peão na empresa Banco do Brasil S.A.",

conforme fl. 850, bem como se irresignar em face de textos publicados em suas páginas no ,Facebook

reforçam a exacerbação negativa das interpretações que o banco dá aos procedimentos da autora em

flagrante cerceamento da liberdade de expressão. Reitero que o banco, valendo-se dos regulamentos

internos, acaba exercendo uma espécie de censura, na tentativa de coibir as manifestações do líder sindical,

naquilo que não lhe convém, por exemplo, em relação às questões salariais, de jornada de trabalho e

reestruturação.
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As aparições da reclamante portando o crachá do Banco do Brasil, bem como

as referências à empresa, a exemplo de fl. 768, que segundo o reclamado implicam violação aos normativos

internos, , IN 382-1, item 2.4.5 "in casu Zelar para que no exercício de seus direitos políticos não haja

 (fl. 475), poderiam, em princípio, configurar a transgressão descrita,envolvimento do nome da Empresa:"

contudo, a situação dos autos demonstra que o inconformismo do empregador decorre do " " depoder

influência da reclamante. Ademais, sendo a reclamante funcionária do banco e atuando como delegada

sindical na defesa dos interesses da categoria, o vínculo de sua campanha política com sua área de atuação,

acaba sendo inerente ao exercício dos direitos políticos, garantidos pelo artigo 14 e seguintes da Constituição

Federal.

Registro que não se trata aqui de referendar a atitude de um empregado que

denigre a imagem do empregador, mas sim, ponderar que as manifestações do representante sindical, na

busca de melhores condições de trabalho, invariavelmente acaba desagradando o ente empresarial, situação

que não pode, sob a alegação de violação de regulamento interno, amparar a aplicação de penalidade, em

evidente cerceamento da liberdade sindical.

Por fim, a tese sobre violação do sigilo das informações, não se sustenta, pois

como bem ressaltou a r. sentença revisanda, a reclamante era a titular de eventual direito ao sigilo das

informações constantes do procedimento administrativo disciplinar, pois era acusada pelo réu da prática dos

atos especificados, não se tratando da hipótese capitulada no regulamento interno, quanto ao dever dos

empregados de "  Em outras palavras,preservar o sigilo das informações privilegiadas que possuem acesso,".

o banco reclamado procura mais uma vez tolher a liberdade de atuação da reclamante, inclusive de se valer

do apoio de seus pares, como de fato ocorreu, conforme inúmeras manifestações de desagravo em relação ao

procedimento do empregador juntadas aos autos.

Diante desse panorama, correto o direcionamento de origem ao anular a pena

de suspensão de vinte dias aplicada à reclamante e deferir o pagamento dos salários correspondentes. A

determinação para exclusão da penalidade dos assentamentos funcionais do empregado é decorrência lógica

do pedido formulado na inicial e do cancelamento da punição.

A tese recursal sobre a regular impugnação da participação da reclamante em

processo eleitoral para composição do Conselho de Administração, ao argumento de que havia impedimento

normativo à sua candidatura em razão da instauração do processo disciplinar, é inócua com vistas à reforma
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pretendida, pois não consta do julgado de primeiro grau referência a tais fatos como fundamento das razões

que levaram o magistrado de primeiro grau a concluir pela nulidade da pena suspensão, nem para o

deferimento da indenização por dano moral.

Mantenho.

 

MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

A fixação de multa para a hipótese de descumprimento de obrigação, resulta

em faculdade do juízo e tem amparo nos artigos 536 e 537 do CPC em vigor. Assim, a determinação para

que seja excluída a penalidade dos assentamentos funcionais da reclamante, no prazo de 10 dias a contar de

intimação específica para tanto, em observância ao disposto na Súmula 410 do STJ, sob pena de multa diária

de R$ 300,00, deve ser mantida incólume, sendo oportuno registrar que o douto juízo de origem limitou a

multa ao período de 60 dias, circunstância que atende o disposto no artigo 412 do Código Civil.

Mantenho.

 

DANO MORAL

O douto juízo de origem deferiu indenização por dano moral no valor de R$

40.000,00 em razão dos fatos analisados no tópico que trata da nulidade da punição aplicada pelo

empregador, ponderando que a autora sofreu assédio moral no ambiente de trabalho e que o reclamado, no

intuito de reprimir a atuação da reclamante como representante sindical, acabou empreendendo busca "acirra

da por alguma forma de punição, com o intuito mais provável de tentar reduzir os efeitos de sua atuação e

também a de outros delegados, servindo de "exemplo" intimidador. Ademais, ficou visível a discriminação

das atitudes do réu em prejuízo da autora, uma vez que foi apurado que outros empregados estariam em

situação semelhante em relação às acusações e não sofreram as mesmas consequências punitivas.".

Os artigos 186 e 927 do Código Civil, que tratam da matéria dispõem:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

 

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, é obrigado a
repará-lo.
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Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. "

 

A Constituição Federal, por sua vez, traz a matéria capitulada nos incisos V e

X do artigo 5º, assim redigidos:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"

 

E, na hipótese dos autos, os procedimentos adotados pelo empregador, objeto

das razões de decidir insertas no tópico que trata da suspensão disciplinar, autorizam o direcionamento de

origem, demonstrando que a reclamante foi submetida a tratamento discriminatório que, de fato, visava o

enfraquecimento de sua atuação sindical, atingindo, inclusive, a liberdade de expressão na condição de

delegada sindical. Sob esse aspecto, reitero o depoimento do preposto do reclamado ao declarar que "a

reclamante candidatou-se e foi eleita para o conselho de administração, referindo o depoente que pensou "el

", em Brasilia; com isso ,...ela exerciaa agora vai prejudicar lá ela prejudicava o andamento do trabalho

 (grifei).muito poder sobre os outros, os gerentes tinham medo da reclamante.. "

A primeira testemunha do réu, por sua vez, declarou que "não soube de

cerceamento de entrada de algum delegado sindical às dependências do banco; o relacionamento com eles

 excepcionando a reclamante, ao argumento de que ela descumpria regras e que deveriaé sempre cordial;",

exercer suas atividades apenas na unidade em que trabalhava. A primeira testemunha da reclamante afirmou

que nunca houve reclamação de empregados pela atuação da reclamante, ao passo que sua segunda

testemunha, que também atuou como delegada sindical, declarou que "soube a acusação do banco de que a

reclamante vinha ao setor da depoente (onde não era lotada) para realizar reuniões, ressalvando que isso

era feito costumeiramente; até a depoente, antes da chegada da reclamante, fazia as reuniões no 7º andar,

 ...e nunca foi advertida por isso a depoente entende que o maior enfrentamento que se dava com a

(grifei).reclamante era causado pelo "fato de ela ser a maior liderança entre os delegados e empregados

Tais declarações demonstram que houve violação aos direitos de personalidade e discriminação, ensejando a

condenação em indenização por dano moral.
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Quanto ao valor indenizatório, seu arbitramento não deve ter por escopo

premiar a vítima nem tirar proveito do causador do dano, como também não pode ser realizado de modo a

tornar inócua a atuação do Poder Judiciário na solução da lide. O objetivo é compensar a vítima pelos danos

sofridos, punir o ofensor, a fim de proporcionar um ambiente de trabalho saudável aos trabalhadores, tendo

caráter pedagógico.

Destarte, considerando os fatores orientadores desse valor, como a natureza

do ato ofensivo e sua repercussão, a existência ou não de antecedentes do agente, a não existência de

retratação, a situação econômica do ofensor e ofendido, entendo que o valor arbitrado na origem (R$

40.000,00 - quarenta mil reais) se mostra adequado, equivalendo a cerca de 10 vezes o salário da autora,

respeitando, desta forma, o critério de possibilidade de cumprimento pelo devedor e a reparação do dano

sofrido.

Mantenho.

 

CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E

A Lei 13.467/2017 acrescentou ao artigo 879 da CLT o § 7º, que determinava

a correção monetária pela TR:

"§ 7º - A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa
Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1º de
março de 1991".

Todavia, recentemente o artigo supra foi alterado pela Medida Provisória

905, publicada em 12/11/2019, que deu nova redação ao dispositivo ora referido, passando a dispor que "a

atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela variação do IPCA-E, ou por

índice que venha substituí-lo, calculado pelo IBGE, que deverá ser aplicado de forma uniforme por todo o

".prazo decorrido entre a condenação e o cumprimento da sentença

Sendo assim, a correção monetária deve observar o índice IPCA ou outro que

venha substituí-lo, nos termos da redação do artigo 879, § 7º da CLT.

 

APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 13.467/2017
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O recorrente, com exceção da questão relativa aos honorários advocatícios

(que será analisada no tópico seguinte) e correção monetária, objeto do item anterior, não indica

objetivamente qual sua pretensão ao requerer que "sejam aplicados os novos institutos processuais e de

.". Ademais, considerando a condenação imposta, entendo inócua a discussão sobredireito material híbrido,.

aplicação de regras de direito material constantes da denominada " ".reforma trabalhista

 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Trata-se de ação ajuizada em 10/11/2017, data anterior à inovação

introduzida pela Lei 13.467/2017, em 11/11/2017, razão pela qual é aplicável a legislação vigente à época do

ajuizamento da ação, a qual não previa condenação por honorários advocatícios, nem mesmo a hipótese de

indenização decorrente de perdas e danos sob tal rubrica, conforme entendimento previsto nas Súmulas 219

e 329 do C. TST e Súmula 18 deste Regional.

Nesse sentido, aliás, a Instrução Normativa n° 41/2018 do C. TST

estabelecendo em seu art. 6° a aplicabilidade dos honorários sucumbenciais nas reclamatórias ajuizadas após

a vigência da Lei n° 13.467/17.

Nada a deferir, portanto.

 

 

PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, ocorre pela adoção de tese explícita sobre a

matéria objeto da controvérsia, não exigindo expressa referência aos dispositivos legais invocados, nos

termos das Súmulas 297 e 298 do C. TST.
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Isto posto,  os Magistrados da 7ª Turma do Tribunal RegionalACORDAM

do Trabalho da 2ª Região em: por unanimidade de votos,  do recursoCONHECER , exceto quanto ao tópico

 e, no mérito,   para, observados os parâmetros fixados na"justiça gratuita" DAR PROVIMENTO PARCIAL

fundamentação, afastar a condenação de reflexos dos salários do período de suspensão disciplinar em FGTS,

bem como "demais vantagens financeiras do período não remunerado da suspensão", mantida, no mais, a r.

sentença de origem, inclusive quanto ao valor arbitrado e custas.

 

 

Presidiu o julgamento a Excelentíssima Senhora Desembargadora Dóris Ribeiro Torres Prina.

 

Tomaram parte do julgamento os Excelentíssimos Magistrados Federais do Trabalho:

 

Fernando Marques Celli (RELATOR)

Carla Maria Hespanhol Lima (REVISORA)

José Carlos Fogaça

 

Sustentação Oral: Dra. Waleria Valquiria Maria da Silva

 

 
 

FERNANDO MARQUES CELLI
Juiz Relator
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